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CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ
Chúa Nhật: 9:00; 11:00 sáng,
12:30 trưa (trong mùa học)
vào5:30 (chiều Thứ Bảy hôm trước)
Ngày thường: 6:30 chiều.
Riêng Sáng Thứ Bảy: 8:00
Lễ buộc: 9:00 sáng; 6:30 chiều
và 6:30(chiều ngày hôm trước)
BÍ TÍCH RỬA TỘI
3:30 chiều Thứ Bảy đầu tháng
BÍ TÍCH GIẢI TỘI
4:00 - 5:00 chiều Thứ Bảy
BÍ TÍCH HÔN NHÂN
Liên lạc với Cha Chính Xứ trước 6 tháng và
phải có chứng chỉ đã học lớp dự bị hôn nhân.
BÍ TÍCH XỨC DẦU THÁNH
Khi cần xin liên lạc với Cha Chính Xứ
GHI DANH NHẬP GIÁO XỨ
Theo giáo luật, khi tới cư ngụ một nơi nào,
các tín hữu phải ghi danh gia nhập giáo xứ
càng sớm càng tốt. Xin liên lạc với Cha
Chính Xứ hoặc Hội Đồng Mục Vuc để gia
nhập Cộng Đoàn Dân Chúa.

HIỆP THÔNG

THÔNG TIN HÀNG TUẦN SỐ 26 NĂM 2019-Jun 30, 2019 - CN XIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

TÂM THƯ MỤC VỤ

TIẾNG GỌI THEO CHÚA
Kính thưa Quý ÔB và ACE,
Các bài đọc Lời Chúa ngày Chúa nhật hôm nay
nhấn mạnh đến lời kêu gọi theo Chúa. Trong
bài đọc 1, chúng ta nghe chuyện ngôn sứ Êlia
kêu gọi Êlisê và chọn Êlisê làm người đồ đệ.
Trong bài Tin Mừng, chúng ta nghe thuật lại là
Chúa Giêsu dứt khoát và cương quyết lên
đường đi Giêrusalem. Cho dẫu Đức Giêsu biết
trước rằng đi lên Giêrusalem là đi vào cuộc
thương khó và cái chết nhưng Ngài vẫn cương
quyết tiến bước vì Ngài muốn chu toàn bổn
phận đối với thánh ý và đường lối của Thiên
Chúa và vì tình yêu dành cho nhân loại.
Trong bối cảnh như vậy chúng ta nghe những
lời kêu gọi mà Đức Giêsu lên tiếng cho những
loại người khác nhau. Có người bày tỏ lòng muốn theo Ngài nhưng Đức Giêsu
đã nói rõ đời môn đệ không dễ dàng, thoải mái, tiện nghi hay có những thứ danh
vọng tiếng khen của trần thế. Ngài báo trước cuộc đời theo Ngài phải đối diện
với cuộc sống nay đây mai đó chứ không phải cuộc sống an nhàn. Có người lại
muốn dành thời giờ để chôn cất người thân hay từ giã gia đình. Đức Giêsu muốn
dạy là việc rao giảng Tin Mừng phải là ưu tiên hơn hết. Cuộc đời và tiếng gọi
theo Chúa phải là sự chọn lựa ưu tiên trước những lo toan hay những sự dính
bén tình cảm khác. Những việc làm báo hiếu hay tình cảm đối với gia đình và
người thân tuy là điều tốt nhưng đứng trước sứ mạng rao giảng Tin Mừng và
cuộc đời theo Chúa thì người môn đệ đích thật phải có sự chọn lựa đúng đắn và
hợp lý khi chọn phần tốt nhất theo thánh ý Chúa.
Trong bài đọc 2, chúng ta nghe lời Chúa dạy là chúng ta được kêu gọi sống một
cuộc đời tự do trong tình bác ái phục vụ. Thánh Phaolô dạy các tín hữu đừng để
lòng trí bị kêu gọi theo lối sống tìm thỏa mãn theo đam mê xác thịt.
Chúng ta xin Đức Trinh Nữ Maria phù giúp cầu bầu để chúng ta luôn nghe và
mạnh dạn sẵn sàng cùng quảng đại theo Chúa trong từng phút giây hàng ngày
khi đáp lại những gì Chúa muốn chúng ta sống yêu thương phục vụ.
Lm. Dominic Phạm Trọng Phúc, C.Ss.R.
Chính xứ
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LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
dự kiệu Mình Thánh Chúa trước lễ 9:00 am.
30-6: Chúa Nhật XIII Thường Niên
Chiều Chúa nhật, ngày 30/6/2019 lúc 4:00 pm: dọn cờ và
trạm.
1-7: Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên
2-7: Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên
Thánh lễ và chầu Thánh Thể thứ Sáu đầu tháng ngày
5/7/2019.
3-7: Thứ Tư, lễ Thánh Tôma, Tông đồ, lễ kính
4-7: Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên, lễ nhớ tùy ý Buổi họp của Đoàn LMTT tại Hội trường giáo xứ lúc 9
Thánh Êlisabet Bồ Đào Nha
giờ sáng thứ Bảy ngày 6/7/2019.
5-7: Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên
GHI DANH HỌC NĂM HỌC MỚI 2019- 2020
6-7: Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên, lễ nhớ tùy ý
1. Về việc ghi danh cho năm học 2019-2020, trường
Thánh Maria Goreti
GLVN Tôma Thiện sẽ còn hai Chúa Nhật để ghi danh
7-7: Chúa Nhật XIV Thường Niên
như sau: Jun 23, 2019 và Jun 30, 2019 (10:00 am BÁO CÁO TÀI CHÁNH
1:00 pm).
Chúa nhật, ngày 23/6/2019: Giáo xứ nhận được $5,835 2. Lệ phí $140/em. Sau hai đợt ghi danh này, lệ phí sẽ
(bao gồm $4,320 trong phong bì, $1,448 không phong bì
tăng lên $20. Nếu tham gia Đoàn TNTT, đóng $30/
và $67 của Thiếu Nhi).
em.
Xin Chúa ban muôn phúc lành cho mọi người đã dâng 3. Để thuận tiện cho việc ghi danh, xin quý phụ huynh
cúng, đóng góp trong đức tin, lòng yêu mến và quảng đại.
lấy tờ đơn về nhà để điền trước (ở cuối nhà thờ hoặc
bên trường GLVN Tôma Thiện) và mang theo cùng
GHI DANH THAM DỰ BAN LỄ SINH
với Giấy rửa tội/ Sổ Gia Đình Công Giáo khi ghi
Những phụ huynh nào muốn cho các con tham dự Ban Lễ
danh cho con em.
Sinh, xin điền đơn ghi danh và gửi lại cho Sơ Maria Yến.
4. Lưu ý:
Các em phải được rước lễ rồi. Có thắc mắc, xin liên lạc
a. Đơn Ghi Danh chỉ dành riêng cho những học sinh
với Sơ Yến (857) 200-9858.
mới. Còn những em đang theo học tại Trường GLVN
HUẤN LUYỆN CHO CÁC EM TRONG BAN LỄ
Tôma Thiện, nhà trường sẽ đưa một đơn riêng; trong
SINH
đó, phụ huynh chỉ cần cập nhật thông tin và đóng học
phí khi đi ghi danh vào những Chúa nhật đã nêu ở
Xin phụ huynh có con em trong Ban Lễ Sinh vui lòng đưa
trên.
con em đến tham dự buổi huấn luyện vào thứ Bảy, ngày
13/7/2019 từ 9:30 am đến 1:00 pm. Chương trình huấn b. Riêng những em ghi danh cho lớp Kindergarden/ Mẫu
luyện cho cả các em cũ và mới.
Giáo phải đủ 5 tuổi (tính theo ngày Sept. 8th, 2019)
MỪNG BỔN MẠNG GIÁO XỨ
KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
Vào lúc 3 giờ chiều Chúa nhật 30/6/2019, giáo xứ có buổi Năm nay giáo xứ sẽ tổ chức ăn mừng bổn mạng vào tối
chầu Thánh Thể và đọc Kinh Lòng Chúa Thương Xót để thứ Bảy, ngày 29/6/2019 vào lúc 7:00 pm ở Hội trường
cầu nguyện cho cá nhân, gia đình, giáo xứ, thế giới và Hội Thánh Giuse. Kính mong mọi người, các gia đình thu xếp
thánh hoàn vũ được cảm nghiệm tình yêu thứ tha của dành giờ đến chung vui ăn mừng bổn mạng của giáo xứ
để chúng ta có dịp bày tỏ sự gắn kết và hàn huyên biết
Thiên Chúa. Xin mời mọi người tham dự.
thêm nhiều người khác trong giáo xứ. Giáo xứ lo đồ ăn
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG thức uống; có văn nghệ, bingo để mọi người cùng chung
vui mừng bổn mạng giáo xứ.
7/2019
Ý chung: Cầu cho nền công lý toàn vẹn.
RƯỚC KIỆU THÁNH THỂ MỪNG BỔN MẠNG
GIÁO XỨ
Xin cho các người hữu trách, xây dựng một nền công lý
toàn vẹn, để bất công không còn chiếm ưu thế ở trên thế Vào Chúa nhật, ngày 30 tháng 6, 2019, giáo xứ sẽ có kiệu
giới này.
Thánh Thể vào lúc 8:30 am, trước Thánh lễ 9:00 am. Xin
kính mời các hội đoàn và giáo dân cùng chung lòng thờ
SINH HOẠT ĐOÀN LMTT
phượng kính yêu tham dự rước kiệu Thánh Thể này.
Sáng thứ Bảy, ngày 29/6/2019 lúc 9:00 am: cắm cờ, dựng
CHẦU THÁNH THỂ THỨ NĂM ĐẦU THÁNG
và trang trí trạm chầu Thánh Thể
Đoàn LMTT dự giờ chầu từ 3:00 pm – 4:00 pm thứ Bảy, Vì thứ Năm đầu tháng 7 sẽ là ngày 4/7, ngày lễ Độc Lập
tại Hoa Kỳ, nên giáo xứ sẽ có 1 giờ chầu Thánh Thể vào
ngày 29/6/2019.
lúc 8:00 pm và thánh lễ sẽ cử hành lúc 9:00 pm. Không
Sáng Chúa nhật, ngày 30/6/2019, mặc đồng phục để tham có lễ chiều thứ Năm này.
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DANH SÁCH GIA ĐÌNH DÂNG HOA TẠ ƠN
Xin Cộng Đoàn thiết tha hiệp ý dâng lên Thiên Chúa và
Mẹ Maria lòng tạ ơn cùng những ý nguyện của từng Gia
Đình Dâng Hoa Tạ Ơn:
1. John & Connie Do Nguyen - Tạ ơn, Dâng hoa kính
Đức Mẹ & Cầu cho LH Phêrô
2. Gia đình Tiến Thanh - Dâng hoa Tạ Ơn
3. AC Hoàng Mai Nguyễn - Dâng hoa kính Thánh Giuse
4. Võ Thành Tiến - Dâng hoa Tạ Ơn
5. Chị Đài Young - Dâng hoa Đức Mẹ
6. Ẩn danh - Dâng hoa Đức Mẹ & Tạ ơn cha Bửu Diệp
7. Ẩn danh - Dâng hoa Tạ Ơn
8. GĐ Giuse Lương - Xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ
9. Gia đình Bà Đầy - Dâng hoa Đức Mẹ và Thánh Giuse
10.Thịnh Nguyễn - Dâng hoa Tạ Ơn & Mừng Anniverasy
GIA ĐÌNH DÂNG CỦA LỄ
** Thứ Bảy 29/6
Lễ 5:30 PM: Gia đình BéTư Nguyễn
** Chúa Nhật 30/6
Lễ 9 AM: Gia đình Vinh Nguyễn
Lễ 11 AM: Gia đình Mindy Quang Trần

** Thứ Bảy 6/7
Lễ 5:30 PM: Gia đình Hoang Truc
** Chúa Nhật 7/7
Lễ 9 AM: Gia đình Vy Minh Nguyễn
Lễ 11 AM: Gia đình Tiến Thủy Võ
GIA ĐÌNH NHẬN CHÉN THÁNH CẦU CHO ƠN
GỌI
23/6: Gia đình Ấn Đinh

CUNG NGHINH & ĐỌC KINH TÔN VƯƠNG ĐỨC
MẸ

Tuần June 23, 2019
2295. Acct # 1297: Dâng cúng $100.00
2296. Acct # 1295: Dâng cúng $125.00
2297. Acct # 1163: Dâng cúng $20.00
2298. Acct # 1616: Dâng cúng $15.00
2299. Acct # 1516: Dâng cúng $20.00
2300. Acct # 1236: Dâng cúng $100.00
2301. Acct # 1485: Dâng cúng $100.00
2302. Acct # 1988: Dâng cúng $2,000.00
2303. Acct # 1275: Dâng cúng $500.00
2304. Acct # 1069: Dâng cúng $100.00
2306. Acct # 1138: Dâng cúng $40.00
2307. Acct # 1597: Dâng cúng $10.00
2308. Acct # 1139: Dâng cúng $20.00
2309. Acct # 1500: Dâng cúng $5.00
2310. Acct # 1961: Dâng cúng $100.00
2311. Acct # 1191: Dâng cúng $100.00
2312. Acct # 1138: Dâng cúng $40.00
2313. Acct # 1874: Dâng cúng $20.00
2314. Acct # 1808: Dâng cúng $100.00
2315. Acct # 10060-BNB: Dâng cúng $2,900.00
Tổng số dâng cúng cho chương trình quỹ xây dựng
tuần June 23, 2019 2019: $6,415.00

Những gia đình nào muốn rước tượng Đức Mẹ để đọc
Kinh Tôn Vương hằng tuần lúc 6 giờ chiều Chúa nhật,
xin liên lạc với Ông Sức (214) 552-7724 hoặc Anh
Tiến (469) 230-6662.
x

Chúa nhật 30/06/2019: Đọc kinh Kính Đức Mẹ lúc 6
giờ chiều tại GĐ AC Tuấn & Duyên. Địa chỉ: 1505
Brewster Dr., Carrollton, TX 75010. Điện thoại: (214)
995-0906.

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH
QUỸ XÂY DỰNG
Số thứ tự tiếp theo các tuần trước đó.
To subscribe, email to HiepThong@thanhtamdallas.org with the word ‘subscribe’ on the subject line.
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LOAN BÁO TÌNH YÊU THƯƠNG

SUNDAY REFLECTION

“Còn anh, hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa.” (Lc
9,60)

TAKING THE CALL
In this week’s First Reading, Elijah’s disciple is allowed
to kiss his parents goodbye before setting out to follow
the prophet’s call.

Suy niệm: “Hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa!”
Đó là lệnh truyền, nhưng làm thế nào để loan báo Triều
Đại Thiên Chúa trong thế giới hôm nay? Làm thế nào để
thuyết phục nhân loại thời nay rằng thực tại được tuyên
xưng trong niềm tin của chúng ta là có thật? Thiên Chúa
dường như ở xa khuất, còn chúng ta, những con người
sống với nhau, mặt chạm mặt hằng ngày, ít nhất có một
việc chúng ta có thể làm ngay, đó là yêu thương nhau,
tha thứ cho nhau như Chúa yêu thương, tha thứ cho
chúng ta; là đối xử với nhau có tình có nghĩa, nhẫn nại
và bao dung. Sống như thế là chúng ta đã rao giảng cho
thế giới biết rằng Thiên Chúa là tình yêu và chân lý rồi
đó. Sống yêu thương, chúng ta cho thấy rằng gương
sáng duy nhất đủ sức thuyết phục người khác kính thờ
Thiên Chúa chính là thực thi bác ái huynh đệ.

But we are called to follow a greater than Elijah, this
week’s Liturgy wants us to know.
In Baptism, we have put on the cloak of Christ, been
called to the house of a new Father, been given a new
family in the kingdom of God. We have been called to
leave behind our past lives and never look back—to follow wherever He leads.
Elijah was taken up in a whirlwind and his disciple was
given a double portion of his spirit (see 2 Kings 2:9–15).
Jesus too, the Gospel reminds us, was “taken
up” (see Acts 1:2, 11, 22), and He gave us His Spirit to
live by, to guide us in our journey in His kingdom.

Mời Bạn: Nói như thế thì thật là dễ, nhưng thực hành
được như thế mới là giá trị đích thực. Mời bạn bắt mạch
cuộc sống mình xem mình đã thực sự sống bác ái huynh
đệ hay chưa. Một trong những triệu chứng đó là: khi có
ai đó làm phiền lòng bạn, gây thiệt hại cho bạn, làm bạn
tổn thương danh dự, bạn có tiếp tục vui vẻ, yêu thương
đối với người ấy không?

As this week’s Epistle tells us, the call of Jesus shatters
the yoke of every servitude, sets us free from the rituals
of the old Law, shows us the Law’s fulfillment in the following of Jesus, in serving one another through love.

Chia sẻ cảm nhận của bạn khi bạn làm hoà hay đối xử tử
tế với một người đang có ác cảm với bạn? Bạn có thấy
ơn Chúa đang hoạt động trong bạn không?

Elijah called down fire to consume those who wouldn’t
accept God (see 2 Kings 1:1–16). But we have a different Spirit with us.

Sống Lời Chúa: Làm một việc phục vụ với ý hướng
loan báo Tin Mừng Đức Ki-tô.

To live by His Spirit is to face opposition and rejection,
as the Apostles do in this week’s Gospel. It is to feel like
an exile, with no lasting city (see Hebrews 13:14), no
place in this world to lay our head or call home.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con sức mạnh của
tình yêu Chúa, để con luôn có một con tim trong sáng,
một thái độ chân thành đối với mọi người.

His call sets our hands to a new plow, a new task—to be
His messengers, sent ahead to prepare all peoples to meet
Him and enter into His Kingdom.

But we hear the voice of the One we follow in this
week’s Psalm (see Acts 2:25–32; 13:35–37). He calls us
to make His faith our own—to abide in confidence that
He will not abandon us, that He will show us “the path to
life,” leading us to the fullness of joy in His presence forever.
(Scott Hahn, https://stpaulcenter.com/taking-the-call-scotthahn-reflects-on-the-thirteenth-sunday-in-ordinary-time/
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&Ҫ11*ѬӠ,

9HQHWLDQ1DLO6SD 3ODQR7;
0ӻWUҳQJWtSFDR 
FҫQWX\ӇQQKkQYLrQ
1KkQYLrQTXpWGӑQODXFKL
WLӋP.K{QJFҩQWLӃQJ$QK
3KөWiTXҧQOêWLӋP
1KkQYLrQWLӃSWkQ

1DLO7HFK
//'DYLG7UҫQ

1KjKjQJJҫQVLrXWKӏ&KkXÈFKӧ
:LQFRQKjWKӡYjFKӧ91.KiFK
PӻWUҳQJYj+jQ4XӕF91
1KLӅXFKӛÿұX[HUӝQJUmLYjVHWXSWҩW
FҧGӏFKYөRUGHURQOLQHQKѭ8EHU'RRU
GDVKYj*UXEKXE7LӋPWKjQKOұSKѫQ
QăPFyUҩWQKLӅXNKiFKTXHQ5ӝQJ
6)*LiEiQ7KѭѫQJ/ѭӧQJ*Li
WKXr0ӛLWKiQJ111/LrQ
OҥF6ӕĈ7ÿӇELӃWWKrPFKLWLӃWKRһFÿӇ
ÿѭӧFWѭYҩQ

7LӋPӣ'HQWRQFҫQJҩSQKLӅXWKӧ
1DLO JLӓL IXOO WLPH ELӃW OjP EӝW
SZ QH[JHQ JHO WD\ FKkQ QѭӟF
7LӋP NKX 0ӻ WUҳQJ JRRG LQ
FRPH FKӫ GӉ FKӏX KRj ÿӗQJ &ѫ
KӝLWӕWFKRQKӳQJDLPXӕQFRWKX
QKұS WӕW Yj FKӛ OjP WKRҧL PiL
1ӃX PXӕQ EDR OѭѫQJ 
/LrQOҥF %HQQ\ 
ҥŶ ƚŚӄ EĂŝů ďŝұƚ ůăŵ ďҾƚ͕ ďĂŽ ůӇҿŶŐ
ƚӉ ΨϵϬϬͲϭϬϬϬ͘ dƌŽŶŐ ŬŚƵ >ĞǁŝƐǀŝůůĞ͘
dŝҵŵĜſŶŐĐӊĂŶŐăǇŚӆEŚҨƚ͘Śҽůăŵ
ǀŝҵĐǀƵŝǀү͘yŝŶůŝġŶůҢĐϮϭϰͲϳϭϯϬϳϲϴ͘
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